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Abstract

Den här studien är en analys av hur den ryske författaren Lev Tolstoj, genom kanonisering och 

uppkomsten av vissa mönster av texter, bilder och representationer, reduceras till tecken, symbol 

och ikon, samt hur denna symbol och ikon behandlas i två filmadaptioner - Leo Tolstoj (Lev Tolstoj 

1985) respektive The Last Station (2009). Den teoretiska utgångspunkten är i huvudsak Jurij 

Lotmans kultursemiotiska teori och i synnerhet hans definitioner av termerna tecken, symbol och 

ikon. Uppsatsen visar, utifrån denna semiotiska teori, hur adaptionerna väljer att representera en 

viss bild av Tolstoj som en reduktiv strategi för att kunna skapa ett narrativ som måste infoga och 

välja bland en komplex uppsättning av bilder och självbilder, representationer och 

självrepresentationer. 

 Resultaten av analysen visar hur bilden av Lev Tolstoj i Lev Tolstoj fokuserar på bilden av 

författaren som å ena sidan starjets, som en vis äldre man, som människor uppsöker, och å andra 

sidan som författare. Hans verk ges följaktligen stort utrymme och det refereras ofta till hans verk, 

och då i synnerhet till den senare produktionen av filosofiskt och religiöst material. Vad gäller de 

ikoniska elementen är det bilden av den gamle mannen i de enkla bondekläderna från de sista åren 

av hans liv som dominerar. Överlag är filmen tydligt centrerad just runt Tolstoj och dessa aspekter 

och bilder av honom. I stark kontrast står däremot The Last Station som över huvud inte utgår från 

författaren utan betraktar honom utifrån övriga figurer. Även om de ikoniska elementen här i stort 

överlappar med den ryska adaptionen är det en betydligt förenklad version av Tolstoj som 

förekommer - det stora geniet. Den förenklade bilden möjliggör ett fokus på personen Tolstoj, hans 

privata sidor, förhållandet till människorna runtomkring, utan att behöva i detalj diskutera hans 

texter eller deras innehåll.

 Slutligen visar studien på fördelen med att röra sig på bort från ett ensidigt och snävt perspektiv 

på adaption som ett förhållande mellan två texter från två olika semiotiska system, det vill säga från 

två olika medier. I stället använder studien ett semiotiskt metaspråk för att diskutera adaption och 

visar på möjliga sätt att diskutera hur texter och bilder tar en viss former då de traderas mellan och 

inom semiotiska system, hur de omvandlas och omförhandlas, från då till nu och vidare i nya texter.



Kronologi

1828  Lev Nikolaevič Tolstoj föds den 9 september (g.s. 28 augusti) på moderns arvegods, 

   Jasnaja Poljana.

1830  Modern, Marija Nikolaevnja Tolstaja (född Volkonskaja), avlider.

1837  Familjen flyttar till Moskva. Fadern, Nikolaj Il’ič Tolstoj, dör.

1844-1847 Tolstoj studerar vid universitet i Kazan’, först vid fakulteten för öststudier, sedan vid 

   juridiska fakulteten.

1847  Lämnar universitetet och åker tillbaka till Jasnaja Poljana.

1848  Bor i Moskva.

1849  Tar examen på Petersburgs universitet.

1851-1852 Skriver romanen Barndomen (Detstvo). Åker till Kaukasien.

1852-1854 Går in i armén. Skriver parallellt med militärtjänstöringen. Avslutar 1854 romanen 

   Pojkåren (Otročestvo). Åker till Sevastopol för vidare tjänstgöring. 

1856  Lämnar armén. Skriver klart romanen Ungdomen (Junost’) som tillsammans med 

   Barndomen och Pojkåren utgör en trilogi. Försöker att frigöra bönderna på sitt gods 

   från livegenskapen. Skriver primärt noveller.

1857  Reser runt i Europa. 

1859-1862 Undervisar böndernas barn på den skola som han har grundat i Jasnaja Poljana.

1861-1862 Ger ut den pedagogiska tidskriften Jasnaja Poljana.

1862  Gendarmeriet (tsarpolisen) söker igenom Jasnaja Poljana. Tolstoj gifter sig med 

   Sof’ja Andreevnja Bers. 

1867-1869 Krig och fred publiceras. (Först delarna publicerades som följetong 1864-1865.)

1873  Påbörjar Anna Karenina. (Den avslutande delen publiceras 1877.)

1883  Blir bekant med Vladimir Čertkov.

1883-1884 Skriver traktatet “V čёm moja vera?” där han redogör för grundvalarna till sin 

   kristna tro.



1884  Första försöket att lämna Jasnaja Poljana. Påbörjar utgivningen av böcker med 

   folkbildande syfte under namnet “Posrednik.”

1887-1889 Skriver “Kreutzersonaten” där han bland annat argumenterar för sexuell 

   avhållsamhet.

1890  Censuren inför förbud mot “Kreutzersonaten.”

1891  Avsäger sig upphovsrätten till samtliga verk skrivna efter 1881.

1891-1893 Organiserar hjälp och förnödenheter för svältande bönder. Skriver en artikel om 

   svält.

1895  Skriver artikeln “Stydno” som en protest mot kroppsbestraffningen av bönder.

1896-1904 Skriver den längre novellen “Hadju Murat (“Chadži-Murat”.)

1897-1898 Arbetar med traktatet “Čto takoe iskusstvo?” där han framlägger sin syn på konst och 

   estetik.

1898  Hjälper till med att organisera stödhjälp för svältande bönder. 

1899  Romanen Återuppståndelse (Voskresenie) publiceras.

1901  Utesluts ur kyrkan.

1901-1902 Skickar ett brev till tsar Nikolaj II med en uppmaning om att avskaffa 

   privat äganderätt till mark och livegenskapen.

1908  Publicerar en artikel mot dödsstraffet - “Ne mogu molčat’!”

1910  Lämnar Jasnaja Poljana. Insjuknar och avlider i Astapovo.1

1 Viktor Šklovskij, Lev Tolstoj, Molodaja gvardija, Moskva, 1963, s. 851ff.
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Inledning

Ett adaptionsteoretiskt problem
De två adaptioner som är föremål för analys i den aktuella uppsatsen, Sergej Gerasimovs Leo 

Tolstoj (Lev Tolstoj 1984) och Michael Hoffmans The Last Station (2009),2 ger två olika porträtt av 

den ryske författaren Lev Tolstoj under hans sista levnadsår fram till hans flykt från hemmet Jasnaja 

Poljana och hans nära förestående död 1910 i staden Astapovo.3 Vad som är slående är de 

uppenbara skillnaderna i respektive framställning av författaren. 

 I den ryska versionen är Tolstoj helt central i sitt eget narrativ och händelser skildras 

kontinuerligt utifrån hans perspektiv: hans sömnlöshet, drömmar, minnen som gör sig påminda, de 

sista filosofiska gärningarna, diskussionerna om moral, människans natur, religion och hur man bör 

leva. Filmen rör sig i en rörelse inifrån och ut, från Tolstoj och ut mot omvärlden, makan Sof’ja 

Tolstaja, familjen, vännerna, människor som kommer för råd, lärjungarna etcetera. Tolstoj framstår 

som en gammal vis man med proselyter och beundrare, en person som söker efter moralisk 

livssanning och rättvisa för sina medmänniskor.

 I The Last Station sker en narrativ glidning och Tolstoj betraktas istället utifrån, från bland andra 

Sof’ja Tolstajas och sekreteraren Valentin Bulgakovs perspektiv. Tonvikten ligger på Tolstoj som 

redan färdigt och accepterat geni vars författarskap intar en relativt liten roll i handlingen. (Han 

skriver endast en gång och hans verk omnämns knappt.) Handlingen ges dramatisk spänning genom 

den friktion som råder mellan Tolstoj och hustrun - hans önskan att ge upp rättigheterna till sina 

1

2 Då endast den ena av de två adaptionerna, The Last Station, är baserad på en konkret tidigare text, Jay Parinis roman 
The Last Station: A Novel of Tolstoy¨s Last Year, måste vi därför, för att undvika begreppsförvirring, motivera på vilket 
sätt båda filmerna kan anses vara adaptioner.
 Ett uppenbart problem med att definiera begreppet adaption är att det tenderar att antingen bli för brett eller för 
snävt. I A Theory of Adaptation försöker Linda Hutcheon nå bortom definitioner av adaption som enbart fokuserar på 
medium, det vill säga att adaption är en överföring som involverar ett eller flera medier och en överföring inom eller 
mellan dem. Istället betraktar Hutcheon adaptioner som någonting dubbelt, någonting som hon menar kan beskrivas 
både som produkt och process på följande sätt: en adaption är en överföring av ett eller flera kända verk, en kreativ och 
tolkande handling där man tillägnar sig eller återvinner ett visst material samt en vidsträckt intertextuell interaktion. 
(Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, Routledge, New York, 2006, s. 8.)
 Enligt Hutcheon är fördelarna med en sådan vidare men likväl tydligt avgränsad definition att den dels ligger nära 
hur ordet används, dels att den omfattar en mångfald av adaptioner utöver filmatiseringar men att den likväl utesluter 
till exempel allusioner till andra verk. Som Hutcheon påpekar skulle hennes adaptionsbegrepp innefatta även adaptioner 
som är baserade på historiska händelser. (Hutcheon, s. 172.) Utan att närmare diskutera eventuella problem med 
ovanstående definition kan vi likväl fastslå att vi behöver göra avsteg från ett snävt mediuminriktat perspektiv på 
adaptation och betrakta adaptioner som mer komplexa former av överföring och interaktion mellan material, konkreta 
texter eller historiska fakta. I ljuset av en sådan syn på adaptioner kan vi betrakta även Leo Tolstoj som en adaption i sin 
egen rätt.
3 Det finns även en tidigare biografisk film om Lev Tolstoj. Redan 1911 regisserade Jakov Protazanov sin debutfilm, 
Uchod velikogo starca, som kretsar kring Tolstojs sista dagar. (David Gillespie, Early Soviet Cinema: Innovation, 
Ideology and Propaganda, Wallflower, London, 2000, s. 10.) Vi kommer emellertid inte att analysera denna film mer i 
detalj då den ligger alltför nära i tid till författaren för det aktuella syftet.



verk för att de ska komma folket till godo och hennes försök att skydda familjen och deras 

privilegierade tillvaro - och mellan Tolstaja och Tolstojs vän och redaktör, Vladimir Čertkov. 

 Dessa uppenbara diskrepanser till trots försöker båda filmerna att återge en historisk person vars 

liv och gärning är allmänt kända. Det uppenbara problemet är att adaptionen måste göra vissa val. 

Hur kan ett fullt liv som Tolstojs - vars samlade verk uppgår till nästan hundra volymer, en nästintill 

oöverskådlig forskning, memoarer, biografier, satirer, spel- och dokumentärfilmer - rymmas i ett 

narrativ? Det vill säga, hur kan en sådan mångfald av liv och texter kondenseras för att innefattas 

inom ramen för en film?

Några anmärkningar rörande materialet

Samtliga ryska namn i uppsatsen har translittererats enligt Scando-slavicas rekommendationer (Lev 

Nikloaevič), dock med undantag för citat och namn från till exempel engelskspråkigt material (Leo 

Tolstoy, Tolstoy: A Critical Heritage).

 Referenser till Lev Tolstojs verk är hämtade från hans samlade verk i 90 volymer, Polnoe 

sobranie sočinenij v 90-i tomach, akademičeskoe jubilejnoe izdanie, Gosudarstvennoe izdatel’stvo 

chudožestvennoj literatury, Moskva, 1928-1958. Citat från dessa utgåvor återges med författarens 

efternamn följt av den aktuella volymens nummer och därefter sidhänvisning.

 Vad gäller titlar skrivs dessa först med den svenska titeln följt av originaltitel och utgivningsår i 

parentes. Undantag förekommer då det inte finns en svensk titel att tillgå varpå endast originaltiteln 

förekommer med årtal inom parentes.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett semiotiskt perspektiv undersöka hur Lev Tolstoj blir adaption 

och att med semiotisk terminologi hämtad primärt från Jurij Lotman analysera hur representationer 

av Tolstoj kan beskrivas i termer av tecken, symbol och ikon. Utifrån semiotisk teori ska vi alltså 

försöka beskriva hur adaptionerna väljer att representera en viss bild av Tolstoj och hur dessa 

representationer i filmerna står i relation till andra, tidigare föreställningar och uppfattningar om 

hans person. 

 Som ytterligare stöd för de teoretiska utgångspunkterna kommer vi även att använda Aleksei 

Semenenkos introduktion till Lotmans semiotik, The Texture of Culture: An Introduction to Yuri 

2



Lotman’s Semiotic Theory,4 samt även, mer konkret som förebild för analys av tecken, symbol och 

ikon, hans avhandling Hamlet the Sign: Russian Translations of Hamlet and Literary Canon 

Formation.5

 Ett sekundärt syfte, som blir en förutsättning för den semiotiska analysen, är att beskriva hur 

olika bilder och representationer av Tolstoj har uppkommit i vad som förefaller att vara en komplex 

dialog mellan författaren, allmänheten, litteraturkritiker, biografer med flera. För att kunna 

applicera de semiotiska begreppen är det således nödvändigt att redogöra för och analysera tidigare 

receptionsforskning.

 Det rör sig alltså om en analys av hur en författares liv och författarskap, hans åsikter, tankar och 

idéer och omvärldens föreställning om dessa, tar vissa former och bildar vissa mönster som 

cementeras, traderas och omdefinieras samt hur adaptionerna sedan förhåller sig till dessa 

representationer av Lev Tolstoj. 

Två adaptioner
Leo Tolstoj

Sergej Gerasimov var en rysk teater- och filmskådespelare och regissör. Han regisserade bland 

annat Stilla flyter Don (Tichij Don 1957) och arbetade som lärare på filmskolan VGIK 

(Vserossijskij gosudarstvennyj universitet kinematografii imeni S. A. Gerasimova) (Allryssländska 

statliga institutet för kinematografi) som nu bär hans namn.6

 Leo Tolstoj, med Gerasimov i titelrollen och hans egna fru Tamara Makarova som Sof’ja 

Tolstaja, utspelar sig under den sista tiden i Tolstojs liv, fram tills att han bestämde sig för att lämna 

Jasnaja Poljana vid 82 års ålder för att försöka leva ett liv i lugn och ro bortom det materiella 

överflöd som han hade kommit att avsky och länge försökt ta avstånd från.7 Filmen skildrar nästan 

uteslutande Tolstojs värld från hans eget perspektiv; minnen och drömmar flyter in i narrativets nu 

och spelar en viktig roll för framställningen av Tolstoj som människa.

The Last Station

The Last Station är en adaption av den amerikanske författaren Jay Parinis roman The Last Station: 

A Novel of Tolstoy’s Final Year och är regisserad av Michael Hoffman. Filmen skildrar den sista 

3

4 Aleksei Semenenko, The Texture of Culture: An Introduction to Yuri Lotman's Semiotic Theory, Palgrave Macmillan, 
New York, 2012.
5 Aleksei Semenenko, Hamlet The Sign: Russian Translations of Hamlet and Literary Canon Formation, Department of 
Slavic Languages, Stockholm University, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007, Stockholm, 2007.
6 Ẻnciklopedija otečestvennogo kino pod redakciej Ljubovi Arkus, “Sergej Gerasimov” [Hämtad den 2014-04-22].
7 Ibid.



tiden i Tolstojs liv 1910 från flera olika perspektiv. Christopher Plummer, som var 79 år gammal då 

filmen spelades in och därmed bara tre år yngre än författaren var 1910, spelar Lev Tolstoj och 

Helen Mirren spelar Sof’ja Tolstaja.8

 Inledningsvis får vi följa den unge sekreteraren, Valentin Bulgakov (James McAvoy), baserad på 

Tolstojs sista sekreterare, hur han kommer i kontakt med Tolstojs vän och förläggare, Vladimir 

Čertkov (Paul Giamatti), och sedermera får anställning som sekreterare åt Tolstoj. Bulgakov flyttar 

till Teljatinki, en liten by nära Jasnaja Poljana, bebodd av tolstojaner som lever efter Tolstojs kristet 

anarkistiska filosofi. Efterhand får han lära känna både Tolstoj, hans hustru Sof’ja och deras döttrar. 

(Sönerna förblir i filmen nästan uteslutande i bakgrunden.)

  Filmen är dels en sorts bildungsfilm där den unge Bulgakov växer upp, dels skildrar den de 

växande spänningarna inom familjen Tolstoj, mellan makarna och mellan Tolstaja och Tolstojs 

anhängare. Ett viktigt narrativt tema och dramaturgiskt grepp är hur Bulgakov dras in i ett maktspel 

mellan Tolstaja och Čertkov där båda försöker vinna hans gunst och förmå honom att föra dagbok 

över vad som sker i hushållet. Precis som i romanen är Tolstoj i händelsernas centrum men 

betraktas alltid från en annan karaktärs perspektiv.

Tidigare forskning
I artikeln “‘Be not afraid of greatness...’: Leo Tolstoy and Celebrity” undersöker Michael Denner 

hur Tolstoj porträtterades under de sista årtiondena av sitt liv, från den spirituella och moraliska kris 

som börjar i slutet av 1870-talet och fram till hans död 1910, och hur han själv medvetet skapade 

och formade den offentliga bilden av sig själv.

 Denners fokus är hur bilden av Tolstoj konstrueras i en tid då det skedde ett skifte i hur man 

betraktade kända personer i förhållande till deras verk (en rörelse från författarskap till person, från 

merit till personlighet) samtidigt som en större teknisk revolution ägde rum i kölvattnet av den 

industriella revolutionen. Uppkomsten av ny informationsteknik bidrog enligt Denner till att bilden 

av Tolstoj uppkom och formades i samspel mellan författaren och allmänheten, det vill säga mellan 

privat självbild och självrepresentation och offentlig bild och representation.9

 Artikeln tangerar vissa aspekter av den aktuella analysen, men medan Denner fokuserar på 

mekanismerna som skapade Tolstoj som känd offentlig person och hur han uppfattades och 

betraktades av omvärlden är den föreliggande analysen ett försök att undersöka texter och bilder, 

eller mönster eller aspekter av dessa, av Tolstoj för att försöka belysa hur författaren sedan tar form 

4

8 Jay Parini. “At Tolstoy’s Last Station.” Chronicle of Higher Education, Vol. 55, nr. 24, 2009, s. 17ff.
9 Michael Denner. “‘Be not afraid of greatness...’: Leo Tolstoy and Celebrity”, Journal of Popular Culture, Vol. 42, nr. 
4, 2009, s. 614-645.



i nya texter, som i vårt fall utgörs av filmadaptioner. Denners artikel kommer emellertid att utgöra 

en viktig del av det receptionsteoretiska materialet och vi får därmed skäl att återkomma till 

artikeln.

 I avhandlingen Hamlet the Sign: Russian Translations of Hamlet and Literary Canon Formation 

analyserar Aleksei Semenenko, med stöd i Lotmans semiotiska teori, William Shakespeares Hamlet. 

Studien är en analys av hur kanonbildning sker och hur Hamlet har uppnått sin kanoniska status. 

Semenenko ägnar särskild uppmärksamhet åt ryska översättningar av pjäsen och hur Hamlet har 

kommit att kanoniseras i en rysk kulturkontext. Han drar bland annat slutsatsen att för att en litterär 

text ska få kanonisk status är det avgörande att den representeras i andra medier.10

 Semenenkos analys kommer att tjäna som förebild för den aktuella uppsatsen. Men medan 

kanon och kanonbildning står i fokus för hans avhandling kommer vi att använda 

receptionsforskning för att kunna utläsa hur vissa bilder av Tolstoj har skapats. Därefter kommer vi 

att applicera Lotmans semiotiska teori som metaspråk för att försöka beskriva dessa aspekter av 

Tolstoj. Slutligen ska vi utröna hur adaptionerna, som medvetna eller omedvetna val, för att kunna 

skapa en egen bild inom den strikta ramen för ett filmnarrativ, förhåller sig till redan etablerade 

representationer av en författare.

Teori och metod

System, text och tecken
I Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture talar den ryske litteraturteoretikern Juri 

Lotman inledningsvis om hur det semiotiska förhållningssättet till språk under lång tid präglades av 

den schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussure teorier om språket. Saussure prioriterade det 

synkrona studiet av språk som ett system, la langue (hos Lotman kod), framför konkreta yttranden, 

la parole (vilka Lotman kallar texter), som enligt Saussure alltid kunde härledas tillbaka till själva 

språket; vad som är relevant i ett yttrande återfinns således i de större språkliga strukturerna. 

Saussure, menar Lotman, utgick alltså från att en text enbart kan vara meningsfull om dess element 

även förekommer i koden.11

 Lotman invänder mot Saussures tanke att en avsändare skickar ett meddelande, inslaget i en text, 

till en mottagare som tar emot det ursprungliga meddelandet. Detta, menar Lotman, är hart när 

omöjligt då det skulle kräva att avsändaren och mottagaren delar identiska koder. En mängd olika 

5

10 Semenenko 2007.
11 Jurij Lotman, Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture, Tauris, London, 1990, s. 11.



faktorer - till exempel kulturella olikheter och individuella erfarenheter - förhindrar en fullständig, 

med Lotmans ord och i bredare semiotisk betydelse, översättning (translation). Lotman menar att 

detta enbart är möjligt i ett artificiellt språk, ett språk som egentligen inte förmår att avspegla 

språket i sig utan enbart en av dess funktioner, nämligen att adekvat kunna överföra meddelanden (i 

form av texter).12

 Språket har enligt Lotman en annan, för semiotikerna central funktion - den kreativa. Detta 

innebär att ett semiotiskt system kan producera nya meddelanden, vilket sker då en text översätts, i 

vid semtiotisk betydelse, mellan avsändare och mottagare vars koder endast delvis överlappar 

varandra, varpå nya texter uppstår som resultat:

13

I motsats till det artificiella språket ställer Lotman det semiotiska system som han uppfattar som 

dess diametrala motsats - det poetiska systemet. Vid varje översättning, oavsett om det rör sig om 

en dikt som översätts från ett språk till ett annat eller, som i vårt fall, en källtext som överförs till ett 

nytt semiotiskt system (ett nytt medium) sker en viss tolkning, det vill säga att det aldrig sker en 

fullständig reproduktion av den ursprungliga texten. Lotman menar istället att avsändaren i en given 

situation har tillgång till och väljer mellan en uppsättning koder, vilka i sig är komplexa hierarkiska 

konstruktioner som i sin tur genererar nya texter.14 Varje nytt val resulterar därmed i en 

nyproduktion av texter. En adaption, eller vilken som helst annan intermedial överföring, kan 

därmed aldrig vara fullständigt trogen källtexten.

 Ytterligare en viktiga aspekt av texten, förutom dess förmåga att ge upphov till nya betydelser, är 

att den också har vad Lotman kallar en minnesfunktion. Det vill säga att texten bär med sig och 

bevarar minnet av de kontexter i vilka den har förekommit. Texten mottages alltid metonymiskt 

som en form av rekonstruktion. Dessa kontexter ger sammantaget upphov till tolkningar av texten 

6
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och det är förekomsten av just dessa kontexter i själva texten om utgör dessa textuella minne. Detta 

minne står sedan i förhållande till det kulturella minnet, eller tradition, som redan finns hos 

mottagaren. Lotman exemplifierar denna tanke med William Shakespeares Hamlet som, utöver sin 

textuella aspekt, även är ett minne av samtliga tolkningar av pjäsen samt även av de historiska 

omständigheterna som ägde rum bortom texten men som likväl finns bevarade i den.15

 Med hjälp av Lotmans teorier om text och textöversättning kan vi omformulera vårt problem: 

Tolstojs texter, över tid förlänade kanonisk status och bevarade i vårt kulturella minne, tolkas och 

översätts, både i snäv denotativ och vid semiotisk bemärkelse, från och mellan partiellt 

överlappande koder, och nya texter (som till exempel adaptioner) skapas. Och, som Lotman 

framhöll, kan vi även applicera tanken om textminne i den föreliggande analysen för att försöka 

klargöra hur texternas kontexter, själva mytbildandet av dess upphovsman, har resulterat i en viss 

bild av författaren, en representation som endast delvis verkar äga historicitet. Det vill säga vi ska 

försöka att utifrån vår semiotiska begreppsapparat undersöka hur Tolstoj blir text och tecken.

 Innan vi avslutar denna inledande teoretiska diskussion behöver vi även försöka karaktärisera 

den semiotiska definitionen av tecken. Saussure menade att tecknet till sin natur är dubbelt: å ena 

sidan finns signifianten (ljudmönster) som betecknar, å andra sidan signifiéen (koncept) som är det 

betecknade. Som Semenenko påpekar brukar denna dyad betraktas som en dikotomi mellan form 

(uttryck, representation etcetera) och substans (innehåll, mening etcetera).16

 Även om Lotman aldrig skrev uteslutande om tecknet eller följde Saussures terminologi 

bokstavligt17 kommer vi att undersöka två olika former av tecken. Den första av dem, symbolen, 

definieras hos Lotman på följande sätt: 

 A symbol, as commonly understood, involves the idea of a content which in its turn serves as expression level of 
 another content, one which is as a rule more valued in that culture.18

Symbolen fungerar därmed som ett sorts kärl, en tydligt avgränsad men plastisk struktur, som kan 

fyllas med ett visst innehåll. Vidare är symbolen, menar Lotman, en text, både på uttrycks- och 

innehållsnivå, det vill säga att den har ett betydelsevärde, har tydliga gränser och kan avskiljas från 

sin semiotiska kontext. Som text har symbolen även betydelse för det kulturella minnet; Lotman 

framhåller hur den kan överföra texter, grunddrag i narrativ eller andra semiotiska element från en 

nivå i det kulturella minnet till en annan. Den tjänar som en enande mekanism på så sätt att den, 
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genom att aktivera det kulturella minnet av sig självt, håller ihop vad Lotman kallar de kronologiska 

lagren, det vill säga att en uppsättning dominanta symboler i en viss kultur har en avgörande 

inverkan på kulturens nationella och geografiska gränser. En viktig aspekt av symbolen är således 

dess position inom kulturen och hur den påverkar och påverkas av den kulturella kontexten i en 

form av interaktion:

 Looked at from this point of view, however, symbols reveal their duality: on the one hand, by recurring  throughout 
 a culture’s history a symbol show its invariancy and its repeatability. A symbol stands out as something  different 
 from the textual space that surrounds it, like an emissary from other cultural epochs (or from other cultures), a 
 reminder of the ancient (or eternal) foundations of that culture. On the other hand, a symbol actively correlates 
 with its cultural context, transforms it and is transformed by it. Its invariancy is realized in variants. And 
 the changes which the ‘eternal’ meaning of the symbol undergoes in the given culture highlight the changeability of 
 the context.19

Symbolen intar således en viktig position i en kultur. Den karaktäriseras å ena sidan av tydliga 

gränser och kontinuitet, å andra sidan fungerar den som ett kärl som består av dels ett äldre traderat 

innehåll, dels förändrar den och förändras i interaktion med sin kulturella kontext. Denna, som 

Lotman uttrycker det, symbolens dubbla karaktär, innebär både att den bevaras, förändrar och 

förändras av och i sin kulturella kontext, samt att den kan frigöras från samma kontext och 

överföras till en ny kulturell kontext.20 Denna aspekt av symbolen är viktigt för den aktuella 

analysen då vi med hjälp av våra adaptioner kommer att anlägga ett transkulturellt perspektiv där 

symbolen förekommer i två olika kulturer. 

 För att ge ett konkret exempel på symbolen och dess funktioner såsom den definieras inom 

semiotiken kan vi återigen ta Hamlet som exempel. I Semenenkos analys ges följande beskrivning 

av Hamlet som symbol:

 Hamletism is a tendency to interpret Hamlet the character as a symbol (a proper noun turns into a common noun) 
 which embodies certain philosophical, social, psychological, or political characteristics and represents a certain 
 type, or behavior, or anything else one might find appropriate for such representation.21

Den andra är ikon som hos Lotman betecknas som ett konventionellt tecken som rymmer ikoniska 

element.22 Skillnaden mellan en symbol och ikoniska tecken illustreras av Lotman med skillnaden 

mellan en ikon och en bild. Bilden är en tvådimensionell representation av en tredimensionell 

verklighet, det vill säga att uttrycksnivån endast partiellt projiceras på innehållsnivån, medan i 
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ikonen, å andra sidan, projiceras inte uttrycksnivån på innehållsnivån: “The content merely 

glimmers through the expression, and the expression merely hints at the content.”23 

 Som konkret exempel kan man här nämna Hamlet som ikon. Ikonen Hamlet framträder som en 

man som håller en skalle, oftast framför sig, och just den här bilden förekommer i de mest vitt 

skilda sammanhangen. Denna bild från gravscenen i pjäsen, då Hamlet hittar Yoricks skalle, har 

blivit såpass ikonisk att den har blivit den bild som människor generellt förknippar med 

Shakespeares pjäs. Den ikoniska bilden innehåller emellertid inte pjäsens “essens”, som Semenenko 

understryker, utan visar på kulturens textbevarande mekanismer.24

 Vår uppgift blir följaktligen att utifrån detta semiotiska ramverk först undersöka hur olika 

representationer av Tolstoj har uppstått i komplex samverkan mellan självbild, offentliga 

uppfattningar, forskning, kritik och författarens egna texter, och sedan cementerats. Därefter kan vi 

beskriva dessa representationer som tecken, symbol och ikon.

Bild/representation och självbild/självrepresentation

Kanon som begrepp
Semenenko redogör först för två olika, traditionella perspektiv på kanon som har kommit att 

dominera och som han sammanfattar som det sociologiska respektive det filosofiska/estetiska.25

 Med utgångspunkt i det första synsättet har kanon framförallt studerats som ett instrument för 

utövande av social makt, där kanoniska texter representerar den härskande klassen eller sociala 

gruppen.26 Kanon förstås sålunda som produktion av ideologi där den dominerande 

samhällsgruppen formerar kanon som en representation av sina idéer, intressen och värderingar: 

 From this perspective, canon is perceived as a representation of interests and values; the mechanism of canonization 
 appears to be institutional and is used by a dominant group to pursue its objectives. Likewise, canonicity is 
 understood as a conventional function of historical and social conditions which are applied to a text. [...] [C]anon is 
 [...] understood as a repressive tool that is effectuated through such institutions as the school, college and 
 university.27

Förespråkare för den filosofiska/estetiska synen på kanon och kanonicitet menar att kanon som 

betraktad från det ovanstående perspektivet, som ett ideologiskt verktyg, förvisso kan ha ett visst 

inflytande, i synnerhet i totalitära regimer, men de hävdar att en reviderad lista över kanoniska 
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texter inte säkerställer att en viss text lever kvar i det kulturella minnet.28 Det vill säga att även om 

en text, genom att officiellt infogas i skolans läroplan, får kanonisk status betyder det inte att den 

kommer att leva kvar under längre tid. Därför bör en text bedömas utifrån sina estetiska kvaliteter 

vilka avgör dess kanoniska status. Dessa estetiska parametrar, som Semenenko kallar dem, är 

intrinsikala och förflyttar själva diskussionen runt kanonproblemet från litteraturvetenskap till ett 

filosofiskt och metafysiskt plan.29 Det finns med andra ord någonting i själva texterna som avgör 

huruvida de kanoniseras, en sorts essens som kan definieras i estetiska termer.

 Semenenko hävdar emellertid att kanon framförallt är ett litterärt problem och för att belysa de 

underliggande mekanismerna måste man först klargöra en texts systemiska relation till kanon som 

koncept.30 Han betraktar således kanon på följande sätt:

 Finally, canonicity can be described in two ways: as systemic and as a textual category. In the first case, literature is 
 defined as a specific system within which a canon can be established, a system which is part of a larger “system of 
 systems” — culture. The relation of canonical and noncanonical elements in literature is thus seen as the complex 
 relations between texts that constitute the system: some texts occupy the center of the system, and some are located 
 in the periphery.
  As to the concept of the canonical text, it is clear that the generic potential of the text alone does not make it 
 canonical. Thus there is a need to distinguish between the level of perception of a text (the reader’s point of view, 
 interpretation and exegesis31), and the level of production, where the text functions as a model for the creation of 
 other texts.32

 

Då vi varken har utrymme eller möjlighet att här diskutera hur kanon bildas och uppstår, varken 

generellt eller för en enskild författare, kan vi avsluta vår redogörelse för begreppet med några 

avslutande anmärkningar. Först och främst är vi intresserade av hur Tolstoj betraktas inom kanon 

snarare än hur hans texter kanoniserades. Vi kommer att se att det rör sig om en samverkan av olika 

faktorer. Semenenkos definition blir därför ett sätt för oss att diskutera kanon utan att behöva 

undersöka bakomliggande sociala, historiska och kulturella faktorer. Om vi istället betraktar 

litteratur som ett system av system där relationer mellan texter, mellan kanoniska och icke-

kanoniska texter, avgör en texts position inom kanon kan vi istället fokusera på hur Tolstojs redan 

10

28 Semenenko 2007, s. 36.
29 Ibid., s. 36f.
30 Ibid., s. 41.
31 Semenenko använder här exegesis synonymt med hermenutik, det vill säga tolkning som metodologi.
32 Semenenko 2007, s. 49f.



accepterade plats inom kanon tar sig uttryck i två olika system, i två olika kanonformationer i två 

olika kulturella traditioner, det vill säga i väst respektive i Ryssland.33

Hagiografi visavi biografi
Det finns aspekter av Tolstoj, som vi ska se nedan, som gör det nödvändigt att diskutera närmare 

vad det är för sorts biografi vi egentligen ställs inför. Vi kommer, för att belysa vissa relevanta drag 

av Tolstoj, både som person och som författare, ställa det biografiska begreppet mot dess religiösa 

motsvarighet - hagiografin. 

 Hagiografi kan beskrivas som litterär genre vars huvudsakliga syfte är att beskriva ett helgons 

liv och gärningar. I boken Visions of Glory: Studies in Early Russian Hagiography beskriver Jostein 

Børtnes, utifrån en definition av den belgiska hagiografien Hippolyte Delehaye, ett helgon som en 

person vars grav har blivit föremål för kultdyrkan och som tillägnas en årligt återkommande 

festdag. Det var i anslutning till den här formen av kult som en särskild litteratur uppstod under 

medeltiden och fick ett stort genomslag och spridning både i Väst- och Östeuropa. Hagiografierna 

var ämnade, såväl i öst som i väst, att läsas högt för munkarna under de gemensamma måltiderna, 

men var även avsedda för enskild kontemplation.34

 Børtnes understryker att hagiografierna och åminnelsen av helgonen under de första 

århundradena inte var en del av en kanoniseringsprocess. Antingen fanns det en äldre, redan 

etablerad vördnad av ett helgon eller så började församlingar och kloster att hedra minnet av lokala 

helgon. Det var den här formen av åminnelse som gjorde det nödvändigt att nedteckna helgonens 
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33 Encyclopædia Britannica skriver redan i inledningen av sin artikel följande om Tolstoj: “[...] Russian author, a master 
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liv, vilket skedde inom ramen för den hagiografiska genren som helgonbiografi, varpå helgonen 

kunde bli kända även utanför det lokala samfundet där de först vördades.35

 De grekiska hagiografiska texterna översattes till kyrkoslaviska, införlivades i olika kompendier 

och användes i liturgiskt syfte. Helgonnarrativen förekom dels i förkortad form, så kallade 

Synaxarion, dels som berättelser i samlingar, vilka också kallades Synaxarion, där de ofta 

utvidgades. Ett exempel på en sådan samling är Prolog, ett kompendium som utvecklades i 

Kievriket genom införlivandet av en stor mängd olikartade hagiografiska texter. Prolog kom 

sedermera att bli ett av de mest populära verken från den tidiga ryska litteraturen och dess motiv 

och teman påverkade senare generationer av ryska författare, bland dem Tolstoj.36

 Maragaret Ziolkowski skriver ingående om Tolstojs kluvna inställning både till den rysk-

ortodoxa kyrkan och till hagiografin: 

 Of the many approaches to hagiography adopted by the Russian writers, one of the most complex and effective was 
 that of Leo Tolstoy. Unlike many of his contemporaries, Tolstoy could not dissociate hagiography from its 
 ecclesiastical context, could not divorce literature from religious ideology. When he rejected Orthodoxy, he also 
 rejected many of its literary productions. In doing so, he appears to have made a distinction between official and 
 popular hagiography, just as he distinguished between institutionalized and popular Christianity, condemning the 
 one and applauding the other.37

Precis som i många andra avseenden rörande Tolstojs personlighet var inställningen till 

hagiografiskt material ambivalent, vilket Ziolkowski tydligt visar då hon refererar till följande citat 

från Tolstoj (från ett av hans filosofiskt-religiösa traktat, “Ispoved’ (Vstuplenie k nenapečatannomu 

sočineniju)”: 

 Слушал я разговор безграмотного мужика странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры 
 открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и всё больше и больше 
 понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Миней и Прологов; это стало любимым моим 
 чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне 
 смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа царевича (история Будды), там были слова 
 Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото, о Петре мытаре; там история 
 мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, 
 глупых и не знающих ничего об учениях церкви.38

 Jag lyssnade på den kringvandrande analfabetiska bondens samtal om gud, om tron, om livet, om frälsningen, och 
 trons kunskap öppnade sig för mig. Genom att lyssna på hans omdömen om livet, om tron, närmade jag mig folket 
 och jag förstod sanningen allt mer och mer. Detsamma skedde med mig då jag läste Čet’i-Minej och Prolog och de 
 blev min favoritläsning. Bortsett från miraklen, vilka jag betraktade som fabler som uttrycker tankar, så  visade 
 läsningen mig meningen med livet. Där fanns Makarij den stores, prins Ioasafs hagiografier (Buddhas historia), 
 där fanns Johannes Chrysostomos ord, ord som talade om vandrarna vid brunnen, om munken som hittade 
 guld, om aposteln Petrus. Där fanns historien om martyrerna, som alla förkunnade ett och samma, att döden inte 
 utesluter livet. Och historien om de som räddade sig själva - analfabeterna, de enfaldiga och de som inte visste 
 någonting om kyrkans lära. (Min översättning.)
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Citatet visar på flera intressanta sidor av Tolstojs personlighet. För det första ser vi hans vilja att 

närma sig folket och hans vördnad inför den enkla bonden och dennes livsfilosofi och 

världsåskådning. För det andra kopplar han samman bondens vishet med helgonens, men betonar att 

det rör sig om en de ej läs- och skrivkunnigas och de outbildades visdom, de som inte påverkats av 

kyrkans auktoritet och dogmer.

 Vi kommer inte här att påstå att Tolstoj som person varken var eller bör betraktas som ett helgon. 

Men bilden av honom som person och författare delar likheter just med hagiografiska beskrivningar 

av gamla helgon. Man kan till exempel dra en parallell mellan den ryske prästen Avvakum och hans 

kamp emot patriarken Nikons reformer under 1650- och 1660-talet med Tolstojs alltmer 

desillusionerade förhållande och kritiska hållning till den rysk-ortodoxa kyrkan.39 Som Børtnes 

påpekar har Avvakums självbiografi, Prosten Avvakums levnadsbeskrivning av honom själv 

nedtecknad (Žitie protopopa Avvakuma, im samim napisannoe) fascinerat läsare ända sedan den 

först publicerades 1861, och har även haft ett stort inflytande på ryska författare som Tolstoj40

 Ett viktigt fenomen för att förstå till vilken grad Tolstoj var påverkad av den ortodoxa tron och 

hur han baserade bilden av sig själv på vissa aspekter av den rysk-ortodoxa religionen är starjets-

traditionen. En starjets var en munk som hade vissa särskilda spirituella och visa egenskaper och 

därmed var en sorts mentor till de andra munkarna. En starjets utsågs aldrig utan en munk blev 

starjets enbart tack vare sin egen karisma. Traditionen kringgick således den traditionella hierarkin i 

klostret. Vidare ansågs en starjets besitta såväl profetiska som terapeutiska krafter varpå människor 

sökte sig till honom för råd i olika frågor, både andliga och praktiska. Hans auktoritet grundade sig i 

bilden av Jesus som Guds tjänare; på samma sätt som Kristus underkastade sig Gud ska även en 

starjets lärjungar underkasta sig dennes auktoritet och visa lydnad. En starjets auktoritet är sålunda 

grundad i gudomlig auktoritet.41

 I sin artikel, “The Elder at Iasnaia Poliana: Lev Tolstoi and the Orthodox Starets Tradition”, 

pekar Pål Kolstø på ett antal slående likheter mellan starjets-munkarna och Tolstoj. Liksom dessa, 
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som Tolstoj flera gånger besökte vid klostret Optina Pustyn’, reste Tolstoj inte runt och predikade 

utan tog emot människor som kom till Jasnaja Poljana för spirituell vägledning och råd. Och precis 

som människorna som sökte sig till en viss starjets var de som sökte upp Tolstoj av de mest vitt 

skilda bakgrunder, från vanligt folk till intelligentsian.42 Som exempel på deras ärenden kan nämnas 

människor som sökte stöd för sin sak, till exempel revolutionär verksamhet, många frågade om 

pengar till hemgift, utbildning eller för att gå i exil. Andra ville ha en relik från honom och bad om 

att få en lock från hans hår. Och medan Tolstoj här intog rollen som starjets fick hans sekreterare 

Bulgakov, som fick svara på rutinärenden och ta emot de minst behövande av besökarna, rollen som 

hans lärjunge - keleinik, som var lekbroder till starjetsen.43

 Ytterligare en parallell mellan Tolstoj och starjets-munken var att de båda rekommenderade bön 

som bot mot dåd och illgärningar av olika slag, vilket Kolstø tydligt visar med följande citat ur 

Tolstojs dagbok, daterat 6 maj 1889: “Да, всё, всё надо делать с молитвей. Как и говорили 

старцы, только не с словесной молитвой, а с мыслью о Боге и его воле.”44 (“Ja, allt, allt måste 

man göra med bön. Så sade även starjetserna, men man ska inte göra det med bön med ord, utan 

genom att tänka på Gud och hans vilja.” (Min översättning.))

 Som vi ser träder en mycket tydlig bild fram av hur Tolstoj både fick en roll som i stort 

överensstämde med den funktion som en starjets hade för ett klostersamfund. Huruvida han intog 

den frivilligt eller om det berodde på bilden av honom som skapades hos allmänheten är mindre 

relevant; vad som är viktigt är att det skapades en offentlig uppfattning om författaren som en form 

av starjets, en vis man att söka upp för råd och vägledning i alla tänkbara frågor. Kolstø 

sammanfattar Tolstojs inställning till starjets-fenomenet med följande ord:

 He held the startsy he met in real life in very low esteem, but at the same time he highly respected the institution of 
 starchestvo [starjets-fenomenet] as a form of piety. What is more, he copied starchestvo in his own practice of 
 spiritual guidance, and a number of contemporary observers identified him as a new and “modern” starets.45

Vi ser således att Tolstoj var influerad och intresserad av både aspekter av den rysk-ortodoxa 

religionen och hagiografi, vilket påverkade såväl hans självbild som allmänhetens syn på honom.46 

(Även om han, som sagt, hade en ambivalent inställning till de starjets-munkar han mötte och till 

hur hagiografi användes som dogma och ideologiskt styrmedel inom kyrkan.)
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42 Kolstø, s. 545.
43 Ibid., s. 545.
44 Tolstoj 50, s. 79.
45 Kolstø, s. 545.
46 Det är här värt att inflika att tanken om Tolstoj som starjets förekommer redan i titeln på Protazanovs film, vilken kan 
översättas till Den store starjetsens avfärd. (Ordet uchod kan även syfta både på Tolstojs plötsliga avresa från Jasnaja 
Poljana kort före sin död, men även på hans bortgång.)



 David M. Bethea har skrivit om den religiösa känsla (duchovnost’) som ofta återfinns i den ryska 

litteraturen, dess stora inflytande överlag på generationer av ryska författare samt dess koppling just  

till den hagiografiska genren:

 Perhaps the first and arguably the most important formative influence/psychological trait to come to mind is 
 Russian culture’s pervasive spirituality (dukhovnost’) and, correlatively, the written word’s traditionally sacred 
 status. Russia (Kievan Rus’) was Christianized under Prince Vladimir in the year 988, and from roughly that point 
 until well into the seventeenth and eighteenth centuries, the entire notion of literature as a secular form of pleasure 
 or edification was largely moot. There were saints’ lives (vitae), sermons, chronicles, and even epics (e.g. The Igor 
 Tale), but what is interesting from a modern vantage is that the category of “fiction” (i.e. a self-contained world 
 wholly created through words that is understood by its reader to be artificial, hence “untrue”) came late to Russian 
 literature. Indeed, it can be argued that much of the attraction of the great works of Russian literature is due to this 
 tendency of reader reception/perception: Russian “fictions” about the world are more “real” than the real-life 
 context into which they are read and absorbed. Russian writers have long operated under the conviction that they are 
 writing, not one more book, but versions, each in its way sacred, of The Book (Bible). Thus, when some modern 
 Russian writers have taken a militantly materialist, anti-spiritualist approach to reality, the fervidness and 
 singlemindedness of their commitment to new belief systems often suggest a replay of various medieval models of 
 behavior, replete with the latter’s thematics of conversion. Likewise, Leo Tolstoy’s anti-clericalism and his sharp 
 criticism of Orthodox dogma and ritual are, significantly, not in the name of Voltairean enlightenment and urbane 
 secularism but in that of a new religion, which came to be known as “Tolstoyanism.”
  One of the attributes of this religious sensibility that continues in the shadow life of some of the most influential 
 Russian poems, novels, and dramas is the transposing of medieval forms of sacred writing (especially hagiography) 
 to later secular works.47

Det finns således en tydlig länk mellan å ena sidan en religiöst influerad inställning till litteraturen, 

till dess upphöjda status, och å andra sidan en uppfattning om litteraturen inte som fiktion utan som 

en värld mer verklig än den verkliga, det vill säga som sanning. Utifrån uppfattningen om 

duchovnost’ blir det logiskt att betrakta den tidigare fasen av författarskapet som ett sökande efter 

sanning. Det senare författarskapet, som kontrast, bestod i stor utsträckning i att skapa en ny 

religion, och hagiografi, utöver det allmänna intresset för genren som Tolstoj visade, spelade en 

viktig roll för både bild och självbild under denna andliga utveckling.

  Vi kommer att återkomma till Tolstoj och hans relation till den rysk-ortodoxa religionen och 

kyrkan, men för tillfället nöjer vi oss med att konstatera att det finns ett antal faktorer i författarens 

liv som motiverar valet av termen hagiografi framför biografi: bilden av honom som starjets och 

hans inställning till denna öst-ortodoxa institution, som företrädare och förkämpe för de utsatta och 
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svaga, som språkrör för eller rentav personifiering av narodnost‘48, som sinnebilden för en inre och 

plågsam kamp för ständig självförbättring.49

Den förrevolutionära ryska kritiken
I Tolstoy in Prerevolutionary Criticism redogör Boris Sorokin för hur Tolstojs texter mottogs av sin 

samtid. Han delar in kritiken efter de olika grupperingar som dominerade den litterära diskursen 

från 1840-talet och framåt. Hans redogörelse tjänar som en god utgångspunkt för att bilda sig en 

grundläggande förståelse för den ställning Tolstoj har kommit att intaga i den ryska och sedermera 

sovjetiska litterära kritiken och diskursen. 

 En viktig strömning representerades av de så kallade radikalerna50 vars allmänna inställning till 

Tolstoj präglades av kritik gentemot vad de uppfattade som aristokratisk elitism, mot att Tolstoj i 

deras mening undvek viktiga frågor och, genom vad Sorokin kallar hans intensiva analys, inte var 

tillräckligt pragmatisk och utilitaristisk i sin syn på de viktiga samhällsfrågorna. Överlag tenderade 

radikalerna därmed att avfärda Tolstoj som en irrelevant författare av föga vikt.51 
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48 Begreppet narodnost’ är, som vi kommer att se, viktigt i en diskussion av Tolstoj och hans plats i rysk kanon, varpå vi 
behöver specificera vad termen betecknar:
 “narodnost’, doctrine or national principle, the meaning of which has changed over the course of Russian literary 
criticism. Originally denoting simply literary fidelity to Russia’s distinct cultural heritage, narodnost’, in the hands of 
radical critics such as Nikolay Dobrolyubov, came to be the measure of an author’s social responsibility, both in 
portraying the aspirations of the common people (however these were perceived) and in making literature accessible to 
the masses.” (Encyclopædia Britannica, “narodnost”, [Hämtad den 2014-06-03].)
49 Härvid nämner Bethea till exempel Tolstojs kamp, liksom en munk, mot sin egen sexualitet: “With some notable 
exceptions (e.g. Pushkin), therefore, Russian literature of the modern period is plagued with its own special brand of 
cultivated repression or ‘Victorianism.’ Sex for its own sake, as a source of bodily pleasure, or sex merely for the sake 
of procreation, to produce children, can be equally ‘insulting’ to the quixotic Russian truth-seeker. [...] The fear was not 
so much sin, as in the Catholic and Protestant West, but cosmic indifference, meaninglessness. Perhaps the strongest 
condemnation of the ‘demonic’ source of erotic pleasure in all Russian literature belongs to Tolstoy in his novella 
‘Kreutzer Sonata,’ who in typical maximalist fashion would prefer celibacy, and hence the end of the human race itself, 
to ‘sex without meaning.’” (Bethea, s. 182.)
 Även tanken om ständig självförbättring, om att utveckla sig, var ständigt återkommande hos Tolstoj: “Я старался 
совершенствовать себя умственно, − я учился всему, чему мог и на это наталкивала меня жизнь; я старался 
совершенствовать свою волю − составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя 
физически, всякими упраженями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости 
и терпению.” (Tolstoj, 23, s. 4.) (“Jag försökte utveckla mitt intellekt, jag studerade allt som jag kunde och livet förde 
mig mot detta. Jag försökte utveckla min vilja, jag satte upp regler för mig själv som jag försökte följa. Jag förbättrade 
mig själv fysiskt, jag testade min styrka och min skicklighet med alla slags övningar och med alla slags berövande 
tämjde jag mig själv till uthållighet och tålamod.” (Min översättning.)
50 Boris Sorokin beskriver radikalerna, på ryska kallade raznočincy, som en grupp unga män från skilda bakgrunder 
(raznij betyder olika och čin betyder grad, rang) som studerade på olika ryska universitet och som framförallt 
sysselsatte sig med olika sociala frågor. Deras kritik riktade sig i synnerhet mot regeringens ekonomiska politik, dess 
oförmåga att lösa folkets ekonomiska svårigheter, och de var överlag kritiska mot hur regeringen i deras mening enbart 
tog i beaktande adelns behov. (Boris Sorokin, Tolstoy in Prerevolutionary Criticism, Ohio State Univ. P., Columbus, 
Ohio, 1979, s. 37f.)
51 Ibid., s. 38f.

http://www.britannica.com.ezp.sub.su.se/EBchecked/topic/167269/Nikolay-Aleksandrovich-Dobrolyubov
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 Ytterligare en grupp kritiker som Sorokin nämner är den slavofila rörelsen.52 De fokuserade 

framförallt på vad de uppfattade som okonstnärligt, rationellt och analytiskt i Tolstojs författarskap. 

Dessa element resulterade, enligt slavofilerna, i en obalans i den konstnärliga helheten. Tolstojs 

rationalism, hans försök att förklara aspekter av livet som traditionellt hade förblivit oförklarade, 

stod i skarp kontrast till slavofilernas mystik. Men trots dessa brister ansåg de ändå att hans verk var 

representativa för Ryssland och att de likväl innehöll tillräcklig mycket av rysk folkanda, 

narodnost’, för att han skulle anses vara en viktig nationell författare.53 Andra slavofiler var i sin 

kritik gentemot Tolstoj intresserade av moraliska frågor och de försökte belysa den moraliska 

essensen i hans verk.54 

 En slavofil kritiker, Apollon Grigor’ev, hävdade att de kreativa spänningar som han ansåg 

föreligga i Tolstojs författarskap berodde på en psykologisk konflikt mellan det undermedvetna 

konstnärliga och de medvetna analytiska aspekterna, en tendens att sönderdela och undersöka 

sakernas tillstånd och en motsvarande omedveten vilja att att skapa en helhet. Som vi såg ovan hos 

de radikala finns det även här en högst ambivalent hållning till Tolstoj:

 Tolstoy’s potential as a future intellectual leader of the nation was beyond question, Grigor’ev said. Tolstoy had 
 great talent and thought as a national writer should; he shared with other writers the prevailing mood of morbid 
 negativism that, to Grigor’ev, moreover, was a valid spirit of the times, meant to rid Russian life and culture of an 
 excess of alien customs. [...] Tolstoy, interested in the major topics of the age, did not yield to self-deception of 
 self-promotion; he was neither morbidly self-conscious, enamored of foreign ideals, nor ready to embrace trivial 
 conventional ideas (ideal’chiki). Yet, unlike Pushkin, who was born a perfectly balanced person, Tolstoy was 
 handicapped by an overly analytical turn of mind. This caused his initially one-sided development and temporarily 
 immobilized him as a creative writer by robbing him of inspiration.55

En inflytelserik kritisk riktning var den estetiska som var särskilt inriktad på frågor om form inom 

litteraturen. Gentemot Tolstoj var de således främst fientligt inställda till den lösa strukturen i hans 

verk, och de kritiserade hans slappa inställning till form och hans blandning av och 

experimenterande med genrer. Hans förmåga att hantera och strukturera form ställdes mot såväl 

tidigare, redan kanoniska författare som Aleksandr Puškin som mot samtida författare som Ivan 

Turgenev, vilka samtliga ansågs till högre grad bemästra form. Ytterligare ett problem för esteterna 

var sättet på vilket Tolstoj, utan vidare presentation, introducerade nya figurer. Och liksom för 

slavofilerna var hans djupgående analyserande ett större problem.56 De estetiska kritikerna ansåg 
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52 Slavofilerna idealiserade och romantiserade det gamla Ryssland och dess seder och ställde dem i kontrast till vad de 
upplevde som negativa västerländska influenser och idéer: den praktiska, rationalistiska och materiella kulturen som, av 
slavofilerna, ansågs själlös och skadlig för Ryssland. (Ibid., s. 71f.) Rörelsen var som mest aktiv under 1840- och 1850-
talet. (Encyclopædia Britannica, “Slavophile”[Hämtad den 2014-06-03].)
53 Sorokin, s. 76.
54 Ibid., s. 77.
55 Ibid., s. 83.
56 Ibid., s. 149.



således att experiment med framförallt med form och genre underminerade och störde det 

konstnärliga värdet.57 Vidare var esteterna kritiska till hans teorier och de nya och kontroversiella 

idéer som han förde in i sina romaner, noveller och andra verk, vilket sågs som ett tendentiöst 

drag.58

 Det hindrade emellertid inte heller de estetiska kritikerna från att värdesätta de konstnärliga 

kvaliteterna hos Tolstoj, i synnerhet vad de såg som en enkelhet och autenticitet i hans stil. De var 

även positivt inställda till de originella dragen i hans verk och underströk i synnerhet, återigen, att 

det fanns någonting äkta, naturligt och sant hos Tolstoj.59 Enligt Sorokin var det just en diskrepans 

mellan form och innehåll och stil, mellan onödigt experimenterande och autentisk stil och 

konstnärligt värde som präglade esteternas kritik av Tolstoj:

 They questioned the validity of Tolstoy’s theories, complained about his tendency to experiment with form and 
 content [...] They found the essential artistry in Tolstoy’s works to be perfect and merely spoiled by such 
 experimentation.60

 En annan inflytelserik grupp av kritiker var narodnikerna61 vilka var, liksom esteterna, inriktade på 

olika formella aspekter i litteraturen. En skillnad var dock att de förra var tydligare inriktade på 

sociala frågor. Sorokin nämner bland andra Vladimir Korolenko som tillskrev Tolstoj en 

framskjuten roll i både den ryska litteraturen och världslitteraturen. Tolstojs verk hade, enligt 

Korolenko, en skärpa som likt en spegel förmådde att reflektera varje detalj och nyans. Han ställde 

denna förmåga hos Tolstoj mot en modernism som i hans mening förvrängde verkligheten. 

Följaktligen intog Tolstoj en högre ställning än samtida författare som Dostoevskij, Zola och Ibsen. 

I kontrast mot Tolstoj erbjöd dess författare en snäv och begränsad rationalism samt gav uttryck för 

en fattig symbolism. Och på samma sätt som de estetiska kritikerna talade om autenticitet och 

naturlighet hos Tolstoj lyfte Korolenko särskilt fram den sida av honom som bäst beskrivs med 

termen narodnost’, det vill säga som ett språkrör för den ryska folkandan: “Korolenko declared that 

he felt that Tolstoy was a true Russian sage, one who portrayed all of Russia as his hero.”62
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57 Sorokin, s. 153.
58 Ibid., s. 150.
59 Ibid., s. 150.
60 Ibid., s. 153.
61 Narodnikerna var en socialistisk rörelse vars mål var att avskaffa autokratin genom att väcka folket med hjälp av 
propaganda. Rörelsens namn kommer av ordet folk på ryska, narod, som vid den här tiden till den överväldigande 
majoriteten utgjordes av bönder. Narodnikrörelsen blev en del av den revolutionära rörelsen. från dess uppkomst under 
1860-talet fram till början av 1900-talets början då rörelsens ideologi hade anammats av det Socialistrevolutionära 
partiet. (Encyclopædia Britannica, “Narodnik”[Hämtad den 2014-06-03].)
62 Sorokin, s. 169.



 Trots denna positiva bild av Tolstoj just som en den ryska nationens vise man, den stora 

skildraren av Ryssland, avfärdade Korolenko hans filosofiska och religiösa idéer, vilka han ansåg 

inkonsekventa och simplistiska.63

 Vi ser här, förutom den allmänna ambivalensen i kritiken, mellan det överväldigande negativa 

och positiva, hur Tolstoj definieras som en naturlig och äkta, det vill säga folklig, rysk författare. 

Bilden av Tolstoj som organiskt bunden till den ryska jorden och nationen, som en sann 

förespråkare för den ryska andan är återkommande teman, och det tycks som att andra 

invändningar, mot hans filosofiska och religiösa ståndpunkter, eller mot hans grepp, stilistiska sär- 

och egendrag i författarskapet och så vidare, inverkar i relativt stor utsträckning på denna ofta 

upprepade uppfattning om såväl personlighet som rollen som författare. 

Den sovjetiska diskursen
Den sovjetiska litteraturdiskursen som omgärdade Tolstoj och hans litterära värde efter 

oktoberrevolutionen 1917 kan indelas i några olika huvudinriktningar. Den första riktningen är den 

tidiga formalistiska litteraturforskningen.64 Deras forskning, med dess inriktning på litteratur och 

litteraritet, stod i opposition till den marxistiska litteraturkritiken som fokuserade på ideologi och 

klass i sin analys. Formalisterna kunde emellertid behålla sin självständiga hållning till och med 

1924 då de blev föremål för kritik från de främsta revolutionära ledarna, däribland Lev Trotskij, 

Anatolij Lunačarskij och Nikolaj Bucharin.65

 En av formalisterna som särskilt har fokuserat på Tolstojs författarskap är Boris Ėjchenbaum. 

Enligt Aleander Fodor tilldrog Ėjchenbaum sig negativ kritik både från forskare och människor som 

hade känt Tolstoj direkt redan så tidigt som 1919 då han skrev en artikel som introduktion till en 

samlad volym av Tolstojs romantrilogi Barndomen, Pojkåren och Ungdomen. Kritiken uppkom 

eftersom Ėjchenbaum fokuserade på formelement i författarskapet och betraktade Tolstojs 
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63 Sorokin, s. 169f.
64 Den centrala formalistiska idéen var att konsten existerade för att motverka den automatiseringsprocess som i deras 
åsikt hela tiden pågick och att konsten existerar för att motverka effekten av denna process, vilket uppnås genom 
främmandegöring: “И вот для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. 
Целью искусства является дать ощущуение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства является 
примем “остранения” вещей и прием затруденной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так 
как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен [...]” (Viktor Šklovskij,, O teorii 
prozy, Ann Arbor, 1971[1929], s. 13.) (“Men det är just det för att återställa förnimmelser av livet, för att känna tingen, 
för att visa att stenen är en sten, som det finns detta som kallas konst. Konstens uppgift är att förmedla en förnimmelse 
av föremålet, som vision och inte som igenkännande; konstens tillvägagångssätt, dess grepp (priёmy), är 
‘främmandegöringen’ (priёmy ostranenjia) av föremålet och den ‘medvetet försvårade formen’ (priёmy zatrudnёnnij 
formy), vilka båda syftar till att stegra varseblivningens svårighet och varaktighet. Ty i konsten är 
varseblivningsprocessen ett självändamål och måste förlängas [...].” (Översättning Bengt A. Lundberg från Sklovskij, 
Viktor. “Viktor Sklovskij: Konsten som grepp”. Ingår i Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.), Modern 
litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 21.)
65 Alexander Fodor, Tolstoy and the Russians: Reflections on a Relationship, Ardis, Ann Arbor, Mich., 1984, s. 61.



utveckling - från författare av romaner, noveller etcetera till den senare perioden från 1870-talet och 

framåt då han framförallt intresserade sig för filosofiska, moraliska och religiösa frågor - som en 

konstnärlig kamp, ett sökande efter nya konstnärliga former, snarare än andlig och spirituell 

utveckling och strävande.66

 Vidare framhävde Ėjchenbaum i boken Lev Tolstoj: kniga pervaja 50-ye gody från 1928 

kopplingarna mellan Krig och fred och de idéer och tankar som den franske socialisten Pierre-

Joseph Proudhon hade framlagt i manuskriptet med samma namn, Guerre et la Paix, vilket av 

många nationalistiskt sinnade i Ryssland uppfattades som en förolämpning. Kritiken handlade 

således i stor utsträckning om Ėjchenbaums, och de övriga formalisternas, fokus på litteratur, 

formelement och grepp på bekostnad av ideologiskt grundad forskning och kritik.67

 Förutom formalisterna handlade debatten om Tolstoj efter revolutionen framförallt om själva 

bilden av författaren. Även här finns en ambivalens så som man kan se hos de så kallade 

sociologiska kritikerna som å ena sidan kritiserade Tolstoj som representant för adeln och dess 

intressen, å andra sidan diskuterade hans andliga kris under 1870-talet, vilken förde honom närmare 

bönderna och deras ideal som ett resultat av hans insikter om orättvisorna i Tsarryssland.68

 De som till syvende och sist avgjorde Tolstojs ställning och formade en officiellt sanktionerad 

bild av författaren var de marxistiska kritikerna och ledarna. Kritiker fortsatte fram till 1928, till 

hundraårsjubileet av Tolstojs födelse, att framhålla att han var religiös och auktoritär och därmed 

främmande för den sovjetiska andan. Vad mer, hans inflytande ansågs skadligt och man varnade för 

faran i att idealisera författaren.69

 Likväl kunde marxisterna inte ignorera hans konstnärliga inflytande. Lunačarskij, som var den 

första sovjetiska utbildningsministern, konstaterade i en artikel från 1928 att även om man inte 

kunde bortse från de negativa aspekterna av författaren var Tolstoj dock en av de största författarna 

i den ryska litteraturen.70

 Andra kritiker hävdade samma år att Krig och fred och Anna Karenina var kontrarevolutionära 

verk och att Tolstoj var reaktionär i såväl sina konstnärliga verk som i sina senare publicerade 

artiklar och traktat. Andra återigen invände och menade att Tolstoj var en progressiv kraft.71

 En annan inflytelserik aktör i debatten var det ryska proletära författarförbundet, RAPP 

(Rossijskaja associacija proletarskich pisatelej), som hade en relativt positiv inställning till Tolstoj. 
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De uppmanade de proletära författarna i diverse artiklar 1928 att läsa Tolstoj med motiveringen att 

hans litterära metoder låg nära deras egna. Liksom övriga realistiska förrevolutionära författare 

ansågs det att Tolstoj hade mycket att lära de nya författarna vad gällde teknik.72

 Debatten fortlöpte på det här sättet fram till hösten 1928 då kommunistiska partiet sonika satte 

punkt genom en artikel publicerad  i Pravda. Artikeln, som inte är underskriven men som, enligt 

Fodor, bär vissa stilistiska drag som påminner om Iosif Stalins stil, framhåller att Tolstoj inte 

förstod arbetarrörelsen. Han var också främmande för den revolutionära andan som han bekämpade 

genom att förespråka en pacifistisk hållning, vilket, enligt artikeln, uppmanade arbetarna att ge upp 

sin kamp och inte möta våld med våld. Det framhölls även att Tolstojs reaktionära religiösa åsikter 

var oförenliga med partiets ateistiska hållning. Men likväl menade man att Sovjetunionen måste, 

trots dessa uppenbara brister hos författaren, acceptera honom eftersom han likväl hade förtjänat sin 

plats i det sovjetiska samhället.73

 Avslutningsvis kan man nämna att Lunačarskij, i sina instruktioner inför hundraårsjubileet 1928 

av författarens födelse, talade om den sociala betydelsen av att sprida Tolstojs verk till arbetarna för 

att höja deras kulturella standard. Han tillskriver här författarskapet historiskt värde och författaren 

kallas för “vårt geni.” (Fodor menar här att det här första gången som Tolstoj för första gången 

officiellt kallas “vår.”)74

 Vi ser således hur Tolstoj, efter kamp mellan olika grupperingar och strömningar, slutligen kom 

att få kanonisk status i den sovjetiska litteraturen. Även om man, som Semenenko påpekar då han 

talar om kanondebatten, bör förhålla sig skeptisk till kanon som ideologiskt styrdokument75, står det 

likväl klart att Tolstojs författarskap är djupare förankrat i det ryska kulturella minnet, vilket dess 

fortsatta status inom kanonen vittnar om.

Den västerländska kritiken
Som A. V. Knowles skriver i Tolstoy: The Critical Heritage var Tolstoj fram till 1880-talet i stort 

sett helt okänd utanför Ryssland trots att tidiga verk som Barndomen och Pojkår publicerades redan 

1862 i England. Även i USA och Frankrike översattes hans verk från 1860-talet och framåt. Några 

uppenbara problem för spridningen av hans romaner och noveller var å ena sidan den språkliga 

barriären och å andra sidan det västeuropeiska ointresset för rysk kultur.76
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 Detta började emellertid att förändras från 1870 i och med det fransk-preussiska kriget då 

Frankrike närmade sig Ryssland som en eventuell allierad. Bland annat satte man upp pjäser och 

skrev romaner med ryska bokstäver. Och i mitten på 1870-talet instiftades den första professuren 

vilket sammanföll med de första franska kommentarerna om Tolstoj i en historisk översikt över den 

samtida ryska litteraturen. Redan här infann sig dock en kritik mot Tolstoj för hans påträngande 

filosofi och vad som uppfattades som fatalism.77

 Från mitten av 1880-talet började Tolstoj översättas alltmer frekvent i väst, vilket även gav 

upphov till ett allt större kritiskt intresse och en stor ökning i hans popularitet, såväl i Frankrike som 

i England och USA. Den engelska och amerikanska kritiken tenderade att betrakta Tolstojs realism 

som grundad på en moralisk och religiös uppfattning om livet. Hans verk ansågs bland annat 

karaktäriseras av en trogenhet till det verkliga livet. Kritikerna berömde hans förmåga att 

psykologisera men kritiserade honom även för att negligera struktur och stil. Även här finns en 

nästan religiös inställning till hans författarskap: “All in all, though, it was man’s soul that such 

critics saw reflected in his fiction.”78 Framförallt betraktades han som moralist och predikare,79 det 

vill säga en bild av honom som påminner om aspekter av starjets-traditionen.

 Efter sin död växte Tolstojs rykte betydligt. Till skillnad från den ideologiskt genomsyrade 

diskurs om hans ställning och författarskap som följde i Ryssland efter revolutionen blev den 

västerländska kritiken alltmer positiv. Återigen fanns det invändningar från bland annat författare 

som D. H. Lawrence som kritiserade Tolstojs moralistiska tendenser medan andra, som liksom 

Henry James innan, kritiserade verkens själva storlek och omfång, vilket, hävdades det, förvirrade 

läsaren och var ett slöseri med material. Ytterligare andra, som Virginia Woolf, ansåg att han, trots 

romanernas omfång, var en av de största ryska författarna, och E. M. Forster påstod att Tolstojs 

storhet låg just i att han hade infört en känsla av rymd i romanen för första gången i 

litteraturhistorien. Tolstojs ökande inflytande under det tidiga 1900-talet berodde även på en ökad 

tillgång av översatta och lättillgängliga utgåvor på engelska.80

  Tolstojs litterära rykte i väst är, som George R. Clay påvisar i “Tolstoy in the twentieth century”, 

starkt sammanlänkat med bilden av honom som pionjär och en författare som var före sin tid. Clay 

placerar Tolstoj inte i sin egen tids realistiska era utan i Prousts, Joyce, Manns, Woolfs, Kafkas med 

fleras modernistiska tid som han förlägger till tiden från sekelskiftet fram till 1950-talet. Clay söker 

belägg för sin bild av Tolstoj som modernistisk föregångare i en rad exempel från hans verk, till 
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exempel förekomsten av stream-of-consciousness som psykologiskt grepp och hans 

okonventionella strukturerande av narrativ.81 Som föregångare har, menar Clay, Tolstoj haft ett stort 

inflytande på såväl författare som kritiker: 

 Not only did Proust, Mann, Joyce, Woolf, and Hemingway revere Tolstoy, but throughout the twentieth century 
 authors and critics considered him one of the greatest novelists of all time. Early in the 1920s Percy Lubbock 
 (despite considering War and Peace formless) called him “the supreme genius among novelists.” Toward 
 mid- century, E. M. Forster insisted that War and Peace was “the greatest novel ever written.”82

Vad som framträder är bilden av det nydanande författargeniet som är före sin tid, samtidigt som det 

ofta finns en invändning där även geniets brister påvisas. Med modernismens kanoniska författare 

som förkämpar har Tolstojs status som genial förgrundsfigur och föregångare till den västerländska 

litteraturen och dess utveckling under 1900-talets cementerats, och han har kommit att intaga en 

högst central position i västerländsk kanon samtidigt som bilden av ett okonventionellt och 

nydanande geni först formades och gradvis befästes.

Tolstoj och allmänheten: bild och självbild
Även om vi redan har diskuterat hur Tolstoj uppfattades av sina samtida som en form av vis äldre 

man, vad Kolstø kallar heterodox starjets,83 kan vi dock tillägga något om hur allmänheten har 

förhållit sig till författaren och hur bilden av honom har förändrats efter hans död.

 Michael Denner skriver om den viktiga förändring i synen på personlighet som sker just under 

Tolstojs liv. När Tolstoj föddes 1828 var personlighet förvisso inte irrelevant men likväl tydligt 

underordnad bedrifter. Vid hans död hade detta förhållande mellan gärning och personlighet, menar 

Denner, förändrats och personlighet, kändisskap och publicitet hade blivit viktigare än de 

prestationer som hade gett upphov till dem. Denner menar att denna glidning är intimt 

sammankopplad med bland annat ny informationsteknik (en allt snabbare, kvalitativ och ekonomisk 

tryckpress, den transatlantiska telegrafen, telefonen, kinematografen etcetera). Tekniska 

innovationer åtföljdes av ökad litteracitet och uppkomsten av nya målgrupper för masskonsumtion 

av enklare, ofta illustrerad litteratur. Denna kommunikationsrevolution, själva uppkomsten av 

massmedia, som Denner kallar grafisk revolution efter Daniel Boorstins terminologi, sammanföll 

med de sista decennierna av Tolstojs liv.84
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 Vidare skriver Denner att Tolstoj, med sitt dramatiska liv och sitt välkända och igenkännliga 

ansikte, tycktes som ämnad för den grafiska revolutionen med dess krav på intressanta, engagerande 

och dramatiska berättelser. Han spekulerar i om Tolstojs dragningskraft möjligtvis till viss del 

stammar från att Tolstoj medvetet och framgångsrikt personifierade en rad motsägelser: mystiker 

och förnuftsmänniska, greve och en av folket, skomakare och upphöjd författare, rebell och 

ärkekonservativ, eremit och turistmål etcetera. (En ambivalens som vi, intressant nog, även har sett i 

litteraturkritiska omdömen om författaren.) Denner menar att dessa ambivalenta och paradoxala 

element hos Tolstoj gjorde honom till en formbar bild som kunde konstrueras efter behov:

 Embodying so many paradoxes, Tolstoy became the ideal canvas upon which to construct images of endless 
 attractiveness, and, indeed, not hundreds but thousands of portraits, busts, sketches, films, and photographs were 
 made of Tolstoy.85

Vi kan konstatera att Denner här egentligen beskriver Tolstoj just som ett tecken i semiotisk 

mening:

 [...] a symbol (a proper noun turns into a common noun) which embodies certain philosophical, social, 
 psychological, or political characteristics and represents a certain type, or behavior, or anything else one might 
 find appropriate for such representation.86

Vidare menar Denner att ingen annan författare har varit så känd under sin egen livstid och på en så 

global nivå och under så lång tid som Tolstoj.87 Men, som Denner understryker, denna berömdhet 

bottnar framförallt i att Tolstoj var känd inte som författare utan just för att var, som Denner 

uttrycker det, den han var, för att han var Lev Tolstoj.88 Bilden av Tolstoj som den store ryske 

författaren är alltså enligt Denner en efterkonstruktion som inte avspeglar hans samtids bild av 

författaren. Fodor gör en liknande anmärkning: 

 There prevails a fairly general belief that Tolstoy’s renown among compatriots was established with, or soon after, 
 the publication of War and Peace and Anna Karenina. The fact is that these two masterpieces of Tolstoy’s were for 
 many years after they first appeared, read only by a very small proportion of Russia’s population. As far as the vast 
 majority of Russian nation was concerned, Tolstoy as a novelist was virtually unknown. He became well known 
 among the Russian masses as the years went by as a fighter for social justice, since his pamphlets and parables, 
 distributed legally of by the revolutionary underground at very low prices or free, reached every hamlet. 89

Det vill säga att bilden av honom som en stor författare som förkroppsligar narodnost’, en det ryska 

folkets och den ryska jordens diktare, eller den realistiska prosans geni, uppstod och började växa 
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hos intelligentsian, som vi såg ovan i den förrevolutionära kritiken, för att sedan cementeras över 

åren, framförallt genom litteraturkritik och kanonisering i akademiska kretsar.

 Denner menar att den mediala bilden av Tolstoj skapades i komplex samverkan mellan 

författaren själv, denna nya och alltmer krävande och närgångna massmedia och allmänheten: 

 [...] [D]riven by the nearly instantaneous, borderless, and sensationalist mass media, modern celebrity90 should not 
 be considered a quality that inheres in the individual. Rather celebrity might best be considered a dynamic 
 relationship of transactions between a figure and mass culture.91

Här ser vi också vilken vikt vi måste tillskriva Tolstojs eget författarskap för att kunna rekonstruera 

den bild av honom som vi har idag. Tolstoj skapar bilden av sig själv i och genom sina texter medan 

andra, förändrade och omvandlade bilder uppstår i medierna då de försöker tillfredsställa 

allmänhetens nyhetstörst. Dessa bilder glider sedan in i varandra i ständig påverkan och 

växelverkan:

 The thousands of letters he [Tolstoj] wrote, the logorrhæic journal entries, the public controversies, his many 
 autobiographical attempts — all these should be seen as attempts at cultivating the image and legend of a 
 prophet-hero-martyr. [...] However, the shift that took place at the end of the nineteenth century − the discovery of 
 “the  means of fabricating well-knowness” − fundamentally changed the stakes of the game. The public demanded 
 stories and images about Tolstoy, and, indeed, thousands of articles paintings, interviews, photographs, jokes, 
 caricatures, films, and recordings were produced to meet the inexhaustible demand. 92

Vad som sker är, enligt Denner, att individen, i en process genom vilken personen blir känd, 

påverkas av dessa förändrade bilder, vilka har blivit en form av handelsvaror, och de börjar inverka 

på den kända personens beteende. Det rör sig alltså om en interaktion där bild/självbild och 

representation/självrepresentation vävs ihop i komplex samverkan: “Subsidiary images in the 

popular press began to affect how Tolstoy acted, and, as Ellis points out in his definition of star, 

these images inevitably feed back into his literary works.”93

 Denners beskrivning av relationen mellan självbild och offentlig bild, mellan de egna texterna 

och andras texter, mellan självrepresentation och offentlig representation, är viktig på så sätt att den 

visar hur de bilder som till syvende och sist lagras i det kulturella minnet alltid kommer att formas i 

en komplex dialogisk process över både tid och rum. På så sätt kan varje bild sägas vara lika legitim 

då ingen enskild aktör innehar äganderätt till någon enskild representation. 
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Tolstoj, tecken och adaption

Symbol
Den första aspekten som återkommer flitigt i de mest skilda sammanhang, som vi såg ovan, var 

bilden av Tolstoj som geni. Denna vida, öppna och konnotativa term var särskilt närvarande i senare 

omdömen om författaren och man kan därför dra slutsatsen att bilden av Tolstoj som geni har 

uppkommit efter att texterna har kanoniserats. Som i många andra avseenden rörande Tolstoj fann 

vi ofta en reservation eller åtminstone en specificering där det påtalades att hans geni hade vissa 

unika egenskaper eller drag. Detta innebär att man kan lyfta fram Tolstoj som universell symbol (ett 

geni för alla tider och platser), men även att man kan måla en bild av honom som ett specifikt ryskt 

geni där närheten till folket och författarens roll som språkrör i en klart definierad kulturhistorisk 

kontext understryks.

 Geniet är givetvis intimt sammankopplat med bilden av författaren. Även den här bilden går att 

annektera för olika syften. Den ideologiska kritiken efter 1917 vacklade förvisso betänkligt i sina 

omdömen om Tolstoj, men likväl framhölls han just som en författare som, genom sin kamp mot sin 

tids orättvisor, kunde tjäna som exempel för det nya samhällets yngre förmågor. Återigen fanns det 

dock en ambivalens: än var Tolstoj författaren en aristokrat och fiende till det nya sovjetiska 

samhällets tidsanda, än var han författaren som skildrade de svaga och förtryckta. 

 Två andra aspekter som har visat sig vara viktiga är Tolstoj som en av folket, som en 

personifiering av narodnost’ å ena sidan och som starjets å andra sidan. Bilderna är uppenbarligen 

inte fullt ut kompatibla, men har emellertid mycket gemensamt. Tolstoj som starjets representerar 

författaren som en vis man med djup och tillförlitlig kunskap om livet, det vill säga en person som 

man söker sig till för spirituell vägledning. Såväl Tolstoj själv som hans omvärld, från bönder till 

intelligentsian, var väl medvetna om bilden av honom som starjets och de skapade denna bild i 

samspel med varandra.

Ikon 
Som vi såg ovan finns det ett antal drag som ständigt återkommer då Tolstoj nämns, i synnerhet 

bilden av den äldre vise, en starjets, en av folket och så vidare. Det förefaller logiskt att dessa 

konnotationer av författaren överförs till visuella semiotiska system och framträder i de många 
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porträtt som framställdes under författarens liv och posthumt. Vi kommer att i det följande ta upp 

några exempel på hur Tolstoj som ikon har tolkats i några berömda bilder av honom.

 Det första exemplet är Il’ja Repins94 porträtt av Tolstoj från 1901 (se Bild 1 i Appendix):

 [...] [I]n 1891, Repin had painted an infamous portrait of Tolstoy standing barefoot in the woods of Yasnaya 
 Polyana. Though undoubtedly meant to be a sincere homage to Tolstoy’s embrace of the simple life, the painting 
 provoked a minor scandal when it was widely reproduced in the media.95

 

Tavlan är intressant av flera anledningar och det förefaller vara en bild som utgår från flera olika 

aspekter av författaren. Framförallt betonar Repin, genom att porträttera Tolstoj utan stövlar, att han 

är förbunden med jorden. Detta förstärks i de enkla kläderna som tydligt accentuerar det folkliga 

och rustika i Tolstojs personlighet, hans försök att närma sig bönderna. En detalj som bryter av mot 

denna folklighet är boken som sticker upp ur fickan och som tjänar som en motvikt till det folkliga 

och pittoreska; boken vittnar om utbildning och skolning, om privilegier som de lägre klasserna 

stod långt ifrån. En annan viktig detalj är skägget som väcker associationer till vishet och, i 

förlängningen, även en starjets, en association som tydliggörs av det frånvända och kontemplativa 

ansiktsuttrycket. Det är viktigt att påpeka att detta porträtt är fiktivt och att det väckte skandal just 

på grund av att Tolstoj var barfota. Enligt Sof’ja Tolstaja hade porträttet med de nakna fötterna 

ingen verklighetsförankring över huvud.96

 Denna bild av Tolstoj som förbunden med Ryssland, dess folk och dess jord, får egentligen sitt 

fullödiga uttryck i Repins andra tavla från 1887 som visar Tolstoj bakom plogen. (Se Bild 2.) Här är 

Tolstoj inte längre en folkets röst, en utomstående som har nära band till folket, utan han har blivit 

en del av folket; hans egna strävan mot det enkla livet, kampen för även de mest utsatta i samhället, 

kulminerar således i en tavla där han uppgår i folket och blir en organisk del av deras värld.

 Ett annat intressant porträtt av författaren är det enda färgfotografiet av honom (se Bild 3), taget 

av Sergej Prokudin-Gorskij vid Jasnaja Poljana 23 maj 1908. Även om fotografiet inte är lika 
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tydligt med vad det vill förmedla om Tolstoj som Repins narodnost’-motiv,  så återfinner vi här 

vissa för de båda gemensamma drag: den gamle mannen i sin trädgård, de enkla kläderna etcetera. 

Återigen är det värt att poängtera den omgivande naturen som förefaller att framhäva och tydliggöra 

kopplingen mellan Tolstoj och den ryska jorden.

 Utöver dessa exempel kan man, som Semenenko gör med Hamlet,97 göra en sökning på internet 

för att bekräfta att det är just bilden av den äldre Tolstoj som dominerar. Det verkar finnas en allmän 

fascination för bilden av författaren som vis och profetisk gammal man med det långa, nästan vita 

skägget och den enkla klädnaden. Denna bild, med sina tydliga ramar, visar sig vara högst mottaglig 

för tolkningar och kan fyllas med olika konnotationer, föreställningar etcetera för att passa vissa 

behov hos den som utformar sin version av ikonen. 

Leo Tolstoj
Leo Tolstoj är, som nämndes ovan, en adaption som nästan uteslutande utgår från Tolstojs 

perspektiv. Redan inledningsvis, då Tolstoj ligger sömnlös, ligger tonvikten på hans författarskap då 

han rastlös går upp för att göra rättelser. Överlag får författarrollen en central roll i handlingen, 

vilket dels tar sig konkreta uttryck i form av rent fysiskt utövande av författaryrket, dels 

framkommer det i diskussioner av enskilda verk. Det är talande att dessa inte är de större romanerna 

utan just artiklar och traktat från det senare författarskapet, som ibland citeras ordagrant, vilket 

förlänar författarskapet en betydlig tyngd i handlingen. Dessa referenser till författarskapet används 

primärt för att lyfta fram idéer som Tolstoj arbetade på under sitt sista år i livet, bland annat tankar 

om icke-våld, det orättvisa i det privata ägandet och så vidare. Tolstoj som författare är här just den 

senare filosofiskt-religiösa aspekten av Tolstoj. (Det är värt att påpeka att det tidigare 

författarskapet, inklusive de i synnerhet i väst mest kända romanerna såsom Anna Karenina och 

Krig och fred över huvud inte omnämns.) Gerasimovs Tolstoj riktar blicken inåt och hans åsikter, 

minnen etcetera når oss genom en berättarröst som ackompanjerar scenerna då Tolstoj är ensam. 

 Tolstoj intar här även rollen som man av folket. I en tidig scen, under frukosten då hela familjen 

är samlad, blir han plötsligt nedstämd och fundersam varpå han talar om att bönderna har slutat att 

buga sig då han möter dem, trots att han själv bugar, och att de inte tar av sig hatten. Vi återkommer 

således till tanken på Tolstoj som del av folket, även om det här handlar om en vilja att närma sig de 

lägre klasserna men utan att uppnå det. Det finns på så vis en konflikt mellan hans vilja och strävan 

efter att överkomma dessa klassbarriärer och bli en del av folket och hur situationen egentligen ser 

ut och hur komplex den ändå är. 
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 Den här folkliga representationen av honom tar sig även uttryck i hans minnen av hur de hjälpte 

människor i nöd under svälten 1891, och han minns här även hur hela familjen då var samlad och 

enad runt honom. Han tar även bönderna i försvar då de kritiseras för att ha olika laster, och han 

talar flera gånger upprört om till exempel kroppsbestraffning.

 Det är intressant att notera att bilden av honom som en man av folket är en dubbel bild. Å ena 

sidan ser vi honom interagera med fattiga människor och bönder, å andra sidan ställer han sig i en 

annan scen, då tusentals människor står uppradade på gatorna och väntar på honom och Tolstaja då 

de anländer till Moskva, avvisande och skeptisk till berömdhet, ja, till själva tanken på att skriva för 

att bli känd. I den här bilden ingår även själva skälet till att lämna sitt hem, nämligen viljan att söka 

sig bort från lyx och överflöd. Liksom i The Last Station innebär Tolstojs kritik mot det materiella 

och överflödet i familjen till allt mer spända och upphetsade scener även om dessa förblir 

förhållandevis få och nedtonade i Leo Tolstoj. 

 Ytterligare en viktig sida av författaren som en av folket är hans pedagogiska arbete med skolan 

i Jasnaja Poljana som han besöker i filmen. Utöver att undervisa dem framkommer även den 

moralistiska och didaktiska sidan av honom, vilket exemplifieras med en grammofoninspelning där 

han uppmanar barnen att arbeta idogt och sköta sig. Det pedagogiska arbetet är också knutet till den 

folkbildande principen bakom utgivningen av Posrednik med, som redan nämnts, syftet att göra 

litteratur billig och lättillgänglig. 

 Starjetsen Tolstoj intar även en väsentlig roll i filmen. Faktum är att denna aspekt av författaren 

accentueras tydligt redan i början av filmen då Tolstoj går ut för att möta människor som har 

samlats utanför. Utöver att ge dem allmosor blir han även tillfrågad om råd av en ung man som har 

förlorat sin tro på Gud. Detta stämmer väl in på bilden av starjets-munken som tar emot människor 

som skiljer sig åt både vad gäller klass och ålder. 

 Man kan hävda att dessa är de primära huvuddragen i hur symbolen Tolstoj tolkas i den första 

adptionen. Det finns en tydlig ansats i filmen att i så stor utsträckning som möjligt att redogöra för 

Tolstojs idéer och åsikter, hemmahörande i det senare författarskapet, samt visa på hur kluven 

Tolstoj ofta var och hur han hela tiden försökte uppnå en balans i tillvaron. 

 Vad gäller ikoniska drag kan man inte undgå att slås av hur lik Sergej Gerasimov är Tolstoj. 

(Vilket delvis förklaras med att Gerasimov inte var mycket yngre vid inspelningen än Tolstoj 1910.) 

Tolstoj framträder i huvudsak som den gamle vise mannen med sina sedvanliga attribut: hatt, lång 

skjorta, svart bälte, och stövlar. Som framgår av bilagorna, från Repins porträtt till filmernas vore 

det kanske inte förhastat att dra slutsatsen att detta är just denna bild som har blivit ikonisk förebild 

för nya bilder och representationer. 
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The Last Station
Som noterades redan i uppsatsens inledning skiljer sig The Last Station drastiskt från Leo Tolstoj på 

flera nivåer, från handling till just själva bilden av författaren. Även Christopher Plummer delar 

stora likheter med Tolstoj, men rollfiguren Tolstojs personlighet karaktäriseras dock på ett 

väsensskilt sätt. 

 Tidigt i filmen kritiserar Tolstaja honom för hans klädsel, det vill säga för att han klär sig just 

som en bonde. Man får uppfattningen att detta grepp tjänar som introduktion både till rollfiguren 

och till relationen mellan makarna som gradvis alltmer spänd. Den folkliga aspekten av Tolstoj 

understryks således även om den inte diskuteras mer ingående, så att säga bortom klädena som 

attribut.

 Den mest explicita scenen i vilken den folklige Tolstoj förekommer sker dock under en 

familjesammankomst utomhus då Tolstaja kritiserar bönderna och deras leverne medan Tolstoj tar 

dem i försvar. Han menar istället att de, som medlemmar av överklassen, måste vara självkritiska 

för att kunna se hur rikedom korrumperar människan. 

 Även i The Last Station förekommer Tolstoj i egenskap av starjets, men bilden skiljer sig 

väsentligt från den som presenterades ovan i anslutning till Leo Tolstoj. Medan människor i den 

senare sökte upp Tolstoy, liksom människor sökte upp en starjets från ett kloster, betonas i den förra 

istället hans roll som ledare för tolstojanerna. Tolstaja kritiserar såväl honom som proselyterna och 

menar att de betraktar honom fanatiskt som en Kristusgestalt. (Han kallas vid samma tillfälle för 

profet.)

 En intressant iakttagelse är att medan fokus i stort sett uteslutande ligger på dramatiken i 

relationerna mellan människor och växande spänningar förpassas Tolstoj författaren tydligt till 

bakgrunden. Man kan till och med påstå att författarskapet endast omtalas vid ett antal tillfällen, och 

då med referenser till Anna Karenina och Krig och Fred, men att verken annars i huvudsak 

omnämns i termer av upphovsrätt och publicering. I en biografisk fillm om en författare är det 

givetvis intressant att notera i hur liten utsträckning litteraturen ges plats. 

 Vad som istället sker är att symbolen Tolstoj utvidgas då författarelementet får ge plats för en 

annan idéhistorisk konstruktion - det konstnärliga geniet. Tanken om Tolstoj som geni ges en vid 

och odefinerad betydelse där han helt sonika, med sina verk som meriter, reduceras till ett färdigt 

kanoniserat geni. (Referenser görs vid några få tillfällen, som nämndes, till just de kanoniska 

verken.) En konsekvens av detta grepp är att Tolstoj som författare marginaliseras; då hans 

författargärning reduceras till enstaka verk under den tidigare delen av författarskapet blir de 
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filosofiska, moraliska och religiösa arbetena under den senare tiden i allmänhet och det sista året i 

synnerhet helt osynliggjorda. På sätt och vis kan man därför hävda att The Last Station på så sätt 

löser problemet genom att ersätta författaren Tolstoj, som under en stor del av sin karriär skrev 

relativt smal och esoterisk litteratur, med den mer allmänna, lätthanterliga och öppna bilden av 

Tolstoj som geni.

 Ett intressant sätt att balansera den här bilden av Tolstoj som geni är att det finns ett antal scener 

där denna genialitet på ett komiskt sätt kontrasteras mot till exempel hans sexuella eskapader i 

ungdomsåren. Återigen ser vi en ambivalent tendens i hur Tolstoj skildras. 

 Även i The Last Station finns det en ansats att skildra Tolstoj som en man av folket, en jordnära 

person som försökte närma sig bönderna och bli accepterad av dem. Denna aspekt av Tolstoj är 

emellertid begränsad till en kort scen där Tolstoj tar emot blommor från traktens barn. 

 Avslutningsvis kan man sammanfatta att Tolstoj som symbol ges ett relativt ytligt innehåll. Här 

finns just de aspekter som framkom tidigare i vår undersökning, förutom starjets-fenomenet, men 

det dominanta symboliska element är just Tolstoj som geni. Som vi såg tidigare förekom tanken om 

geniet Tolstoj i synnerhet under den modernistiska kanoniseringen (för att sedan föras vidare och 

förankras) och eventuellt är det från den här traditionen som The Last Station hämtar en stor del av 

det symboliska innehållet för sin porträttering av författaren.

Avslutning
Genom att undersöka olika texter och bilder av Tolstoj, hur dessa uppkom i dialog mellan författare 

och omvärld, har vi kunnat diskutera åtminstone några av de grunddrag i vad vi sedan beskrev, efter 

Lotmans terminologi, som olika former av tecken, symbol och ikon. Vårt mål var att med hjälp av 

denna semiotiska begreppsapparat beskriva hur adaptionerna förhöll sig till Tolstoj som tecken, det 

vill säga föra en metaspråklig diskussion runt vad som i grunden är ett adaptionsteoretiskt problem, 

nämligen: hur summerar man ett fullt liv i ett narrativ som utspelas inom klart begränsade 

tidsramar?

 Som vi såg förhöll sig respektive adaption radikalt olika till Tolstoj. Den ryska filmatiseringen 

ägnade mycket tid åt Tolstoj som författare, som indignerad förkämpe för rättvisa åt alla och som 

filosof. Fokus låg således på Tolstoj som författare och sedan fylldes symbolen ut med andra 

element, framförallt bilden av honom som starjets. 

 Även om vi här bör vara försiktiga med att dra några slutsatser om vad som möjligtvis kan vara 

specifikt kulturella drag kan man ändock konstatera att det är intressant vilken roll litteraturen 

tillskrivs i Gerasimovs adaption. Esoteriska verk från den senare produktionen diskuteras, ofta utan 
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att ange titeln på verket ifråga, och Tolstojs texter får på så sätt bilda grund för en sammansatt bild 

av en moraliskt indignerad författare som rasade mot sin tids orättvisor och sökte efter ett spirituellt 

rikare liv bortom sig själv och sin materiella livssituation. Måhända speglar litteraturens centrala 

roll i adaptionen den högst framskjutna och upphöjda roll litteraturen i stort har i den ryska 

kulturen.98

 The Last Station fokuserade i stor utsträckning på bilden av Tolstoj som geni, vilket 

möjliggjorde ett annat fokus på konflikter som fick dramatisk effekt och förde narrativet framåt. 

Intressant nog tycks här föreligga en paradox: genom att reducera författaren till geni, en term som 

är starkt förknippad med författarens kanoniska status och därmed hans verk, kan adaptionen röra 

sig bort från dessa verk och fokusera på det genialiska som ett persondrag. 

 Slutligen kan man konstatera att den aktuella studien har indikerat ett möjligt perspektiv på 

adaptioner och adaptionsstudier. Det semiotiska metaspråket har ett antal fördelar, både för 

intermediala studier i stort och för adaptionsteoretisk forskning. Först och främst, med hjälp av 

begreppet text i bred semiotisk bemärkelse, blir det möjligt att undvika potentiellt begränsade och 

begränsade intermediala analyser där medierna i sig får en dominerande ställning.

 För det andra låter den semiotiska terminologin oss undersöka ett fenomen som har haft och 

fortsätter att ha en viktig plats i vår kultur, nämligen adaption och biografisk film. Genom att 

undersöka hur inte bara hur fiktiva figurer fortlever i vår kultur, utan även hur verkliga personer 

med sin individuella biografi, med sitt liv och gärning, fortsätter att leva kvar i vårt kulturella minne 

kan vi förhoppningsvis belysa hur dessa bilder uppstår i olika kulturer, eller, med Lotmans ord, 

system av system, och hur de vandrar över och mellan dessa system, både i spatial och temporal 

bemärkelse.
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Appendix

Bild 1
[Bild borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl.]

Il’ja Repins porträtt från 1901 av Lev Tolstoj, barfota i skogen vid Jasnaja Poljana.

Bild 2
[Bild borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl.]

Il’ja Repins portrtätt från 1887 av Tolstoj bakom plogen.

Bild 3
[Bild borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl.]

Sergej Prokudin-Gorkijs fotografi av Tolstoj vid Jasnaja Poljana från 1908 är det enda 

färgfotografiet av författaren.

Bild 4
[Bild borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl.]

Sergej Gerasimov som Lev Tolstoj i Leo Tolstoj från 1984.

Bild 5
[Bild borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl.]

Christopher Plummer som Lev Tolstoj i The Last Station från 2009.
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